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 :مقدمة

 التك  المشككك  أخطكر مكن مشككة  يعدّ  األسري التفكك إن
ّالعالقكك  فشك  إلك  يعكود حيك  حكليكك  األسكر  تواجك 

 اضكطرا  فك  واضكحك ذلكك ويبكدو وانحاللهكك األسكري 
 كك  وميكو  وفككر ثقكفك  واخكتال  الكووجين بكين العالقك 
 بينهمكك التعةيمك  المسكتو  وتبككين خكر اآل عةك ّمنهمكك

 الواقك  فك  البككرو  العالمكك  مكن األسكري التفككك وأصكب 
 القككي  بككين فجككو  يشككهد والككذي المعككك ّاالجتمكككع 
 ولجك تعككل  اهللرادهّأ ومكك الشكرعي  والضكوابط اإلسكالمي 

 عةك  كثيكر  أمثةك  يشكهد الكذي الكراننّواقعهكك وبكين األسكر 
 والكد   والرحمك  المكود  جكو وغيكك  األسكر تصكد 

 العالقك  اضطرا  ف  األسريّالتفكك ويظهر االجتمكع 
 األدوار فهك  وعكد  آلخكر أو لسكب  واألبنكك  الوالكدين بكين

ّ.كذلك وصراعهك
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 تةقينك  و الطفك  شخصكي  لتشككي  األول  الةبن  األسر  تعد

 قدراتك  تنمكو ففيهكك التنشكة ّاالجتمكعيك  ف  األولي  المبكدئ

 لهكذا يمككن ال و األفكراد مكن غيكره مك  التفكعك  خكال  مكن

 داخك  والتواصك  الحكوار يتكوفر لك  مكك يتحقك  التفكعك ّأن

ّ.واالجتمكع ّلةطف  النفس  التواون يحق  الذي األسر 
دّوظيفيككّمتككمك ّومتسككنّاجتمكع تعتبرّاألسر ّنظك ّكمكّ

مكك ّبكككق ّأنظمكك ّالمجتمكك ّاألخككر ّالتعةيميكك ّواالقتصكككدي  ّ
كمكّأنهكّالوسطّاالجتمككع ّالكذيّينشكيّفيك ّالطفك ّويتةقك ّ

والقي ّاالجتمكعي ّالت ّتوج ّسكةوك ّفك ّالمجتمك ّّالمبكدئ
"فهككك ّمصكككدرّاألخكككال ّوالدعكمككك ّاألولككك ّواإلطككككرّالكككذيّ

يككك "ّولككككنّيتةقككك ّفيككك ّاإلنسككككنّأوالّدرواّالحيكككك ّاالجتمكع
المالحككككككظّاليككككككو ّنككككككوّأنّمعظكككككك ّاألسككككككرّوبصككككككف ّعكمكككككك ّ
أصكككككبح ّتعككككككر ّالعديككككككدّمككككككنّالمشكككككككك ّنتيجكككككك ّلةتطككككككورّ
والتغيكككرّاالجتمككككع ّالحكصككك ّفككك ّالمجتمعكككك  ّإذّيعتبكككرّ
التفككّاألسريّأحدّأنك ّالمشككك ّالتك ّتعككن ّمنهككّجميك ّ

 .المجتمعك 
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 التك  تحكوال  عكد  أفكرو الكذي التكنولكوج  التطكور ومك 

 عةك  أثككره والكذيّانعكسك  المجتمك  بنيكك  جميك  مسك 

 كمؤسسك  مهكمهكك و وظكةفهكك عةك  بكلتككل  و األسكر 

 خكصك  في  تتواجد الذي بكلمحيط تؤثرّوتتيثر   اجتمكعي 

 المتمثك ّفك  الثقككف  و االجتمككع  المكرأ  وضك  تغيكر مك 

 و دورنكك تغيكر إلك  أد  الكذي العمك  ميكدان المكرأ  خكرو 
 العمك  مجكك  فك  وقتكّطكويال فقضك   المجتم ف  مككنتهك

 إلك  إضككف  الطفك  تكواون عةك  يكؤثر البيك  عكن بعيكدا

 من نو  خة  الذي المرأ  و الرج  بين ف ّاألدوار الصرا 

 أد  مسكؤوليكتهكّومهكمهكك فتعكدد بكلتككل  و بينهمكك التنككفا

 بكين و األطفكك  تربيك  فك  واجبكتهكك بكين التوفيك  عكد  إلك 

 دور تقةكي  فك  تسب  الذي  ّاألمر عكمة   أككمّر عمةهك

ّفككنعكا أفرادنكك بكين تكربط التك  العالقكك  وتحةك  األسكر 
 التنشكة  مهكك  وتحولك  ومسكتقبة  الطفك  تنشكة  عةك  ذلكك

ّ.أخر  مؤسسك  إل  االجتمكعي 
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مككككّنشكككهدهّمكككنّمتغيكككرا ّاجتمكعيككك ّوالنقةككك ّالحضككككري ّّإن
والتكنولوجيكككككككك ّالسككككككككريع ّوسكككككككككو ّاسككككككككتخدامهكّوتكككككككككداعيك ّ

فوضكككككك ّالسيكسككككككي ّأخككككككذ ّتعصكككككك ّبكلكيكككككككنّوالتككككككرابطّال
األسككريّحتكك ّوصكك ّبنكككّالحككك ّبككينّاألهّالّيكةكك ّأخكككهّأوّ
أبكككه ّنككذاّاالبككنّمكك ّنككذاّالتوجكك ّواالبككنّاآلخككرّمكك ّتوجكك ّ
آخككرّممكككّوادّالصككرا ّوالتشككنعّاالجتمكككع ّوتهتكككّالنسككيعّ

ّ.األسر ّوتمكسك 
لقككككدّغكككككك ّالكككككدورّالتكككككوجيه ّوالرقككككككب ّلةوالكككككدينّوضكككككع ّ

كمه ّبواجبكته ّومهكمه ّفك ّتربيك ّومتكبعك ّاألبنكك  ّكمككّقي
غككك ّالحككوارّوالمنكقشكك ّوالتواصكك ّفكك ّاألسككر  ّووادّالبعككدّ
عنّالدينّوقي ّالمجتم ّوالعكدا ّاالجتمكعي  ّممككّسككعدّ
ذلكّف ّويككد ّمعكد ّاالنحكرا ّوالضكيك ّوالتفكككّاألسكر ّ
وقطيعككككك ّالصكككككة ّبكككككينّاألرحك .فكككككيينّاألسكككككر ّفككككك ّتوادنككككككّ

األبنككككككك ّالسككككككمك ّّإكسكككككك راحمهكككككك ّوأيككككككنّاألسكككككر ّفكككككك ّوت
ّ.والخصكة ّوالسةوكيك ّالحميد 
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دخكككككو ّتكنولوجيككككككّاالتصككككككال ّالمنككككككو ّوعكككككد ّترشكككككيدّّإن
اسككتخدامهكّمككنّأنكك ّأسككبك ّالتفككككّاألسككر ّحيكك ّأصككب ّ
األبنكككككك ّمكككككدمنينّفككككك ّاسكككككتخدامهكّوقضكككككك ّاغةككككك ّالوقككككك ّ

التواصك ّبكلتعكم ّوالتواص ّمعهكّممكّاثرّذلكّسةبًكّعة ّ
بينّأفرادّاألسر ّوقضك ّالوقك ّمعهك ّفك ّالحكدي ّوتبككد ّ

بيككنه ّالمشكككال ّفيمكككّّإلكك اآلرا ّواألطروحككك ّواالسككتمك ّ
ّ.والعم ّعة ّحةهك

ّ
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كمكككككّأثككككرّسككككو ّاالسككككتخدا ّلشككككبك ّالتواصكككك ّعةكككك ّدراسكككك ّ
األبنك ّوتفوقه ّبسب ّسكهرّالةيككل ّومتكبعك ّاألحكدا ّمكنّ

لمعروضككك ّفككك ّالقنكككوا ّننككككّوننككككك ّنكنيككككّعكككنّالمكككوادّا
ّ.الفضكةي ّفيصبح ّالدراس ّغيرّمهم ّ

 
ا
 مفهوم التفكك األسري: -أول

 عةك  انعككا قكد الومنك  والتطكور الحضككري التقكد  إن

 من كمكّككن  تعد فة  األسر  

 نسكتطي  ال الت  الظوانر أحد تفككهك أصب  ب  التمكسك 

 لكن األسكري نكك لباّفك  خةك  أي أن إذ عنهكك  نغفك  أن

 عةك  بك  األسكر   مكن واحكد فكرد عةك  عكاّآثككرهّالسكية تن

 العالقككك  مظةكك  تضككمهكّالتك  المعنيكك  األطككرا   كك

 األسكر  تتعكر  األحيككن بعك  فك  أنك  فكيالحظ األسكري  

 وتعطك  السكوي   عالقكتهكك نمكو تمنك ّالتك  العواةك  بع لك

 النفسكي   أفرادنكك صح  ف  وتؤثر سةيمًك  نمواًّ أفرادنك نمو

 واالجتمكعيك  االقتصككدي  الحيكك  ضكغوط نمكّركثيك مثك 

ّالخكطةك  الوالكدين معكمةك  وأسككلي  والنفسكي   والصكحي 
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 بكين التفكعك  نمكوذ  عكن الخكطةك  والمفككني  واألفكككر

 يؤد ّممك األبنك  وبين وبينهمك البع   بعضهمك الووجين

ل  مضطرب  أسر  إل  تحولهك إل  ّ.أسري تفكك حدو  وا 
أوّانهيكككككرّّاألسككككر تال ّوظكككككة ّنككككوّاخكككك:ّّاألسككككريالتفكككككك 
أوّّاألبكككككويننتيجككككك ّلغيكككككك ّأحكككككدّّاألسكككككريوالبنكككككك ّّاألدوار

كةيهمككككّنتيجككك ّالوفكككك ّأوّالسكككجنّأوّالطكككال ّوالنككككتعّعكككنّ
مكككككنّالعكطفككككك ّوتميونككككككّبككككككلتوترّّاألسكككككري خةكككككوّالعالقكككككك ّ

ّ.مستمر نكوعك ّالموال
حكلكككك ّتشككككيرّإلكككك ّالتككككوترّأوّ:ّّاألسككككرييعككككرف التفكككككك كمكككككّ

والتفككككّالككمكك ّالككذيّّاألسككريأّعةكك ّالنسكك ّالتصككد ّيطككّر
ّ.يؤديّإل ّانهيكرّالنس ّ

نككوّعبكككر ّعككنّأومككك ّومشكككك ّتسككتول ّعةكك ّّكمككا يعككرف
يعيشكككونّّاألسكككر فتكككؤديّإلككك ّتموقهككككّوتجعككك ّأفكككرادّّاألسكككر 

ّمنفصةين.
ّ
ّ
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  مراحل التفكك األسري: -ثانياا 
التفككككككّاألسككككريّيمككككرّفكككك ّإلككككى     (Beckيشككككيرّبككككككّ 
ّراح ّيمكنّتةخيصهكّبمكّية :العكد ّبعد ّم

ونكككك ّفتككككر ّمحككككدود ّقككككدّتكككككونّّمرحلككككة الكمككككو : -ّأ
قصكير ّجكداّبحيك ّالّيمككنّمالحظتهككّوالخالفككك ّ
فيهكّسكوا ّككنك ّصكغير ّأوّكبيكر ّالّيكت ّمنكقشكتهكّ

ّأوّالتعكم ّمعهكّبواقعي .
وفيهكككككّيشككككعرّأحككككدّالككككووجينّأوّ مرحلككككة ااسككككتثارة: -ب

ددّوغيككككككرّقكككككككن ّكالنمكككككككّبنككككككو ّمككككككنّاالرتبككككككككّوبينكككككك ّمهكككككك
ّبكإلشبك ّالذيّيحص ّعةي ّمنّالطر ّاآلخر.

ونكككك ّالفتككككر ّالتكككك ّيحككككد ّفيهكككككّمرحلككككة ااصككككطدام:  -ج
االصككككككطدا ّأوّاالنفجكككككككرّنتيجكككككك ّاالنفعكككككككال ّالمترسككككككب  ّ
وتظهكككككككرّاالنفعككككككككال ّالمكبوتككككككك ّلمكككككككد ّطويةككككككك ّفيتضكككككككمن ّ
إحسكسكككككًكّمتبككككككدالّبكلتهديكككككدّويككككككونّالتفكككككككّغيكككككرّواضككككك ّ

ّلياّل ّدراي ّبكلموق .ّبكلنسب ّلةطر ّالذي
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وادّالتحكككككديّوالصكككككرا ّّإذامرحلكككككة انتشكككككار النككككك اع:  -د
والرغبكك ّفكك ّاالنتقككك ّفكك نّاألمككورّتككودادّحككد ّويككؤديّذلكككّ
لويكككككد ّالعككككدا ّوالخصككككوم ّبككككينّالككككووجينّوالنقككككدّالمتبكككككد ّ
بينهمككككك ّويكككككونّنككككد ّككككك ّطككككر ّنككككوّاالنتصكككككرّعةكككك ّ

ينظكرّالطر ّاآلخرّدونّمحكولك ّالوصكو ّإلك ّالتسكوي ّّو
المتككمككك ّعةككك ّّاإلنسككككنكككك ّمنهمككككّإلككك ّنفسككك ّعةككك ّأنككك ّ

ذاحسكككك ّالطكككر ّاآلخكككرّويكككودادّالسكككةوكّالسكككةب ّ كككككنّّوا 
النكككوا ّفككك ّالبدايككك ّيتعةككك ّبنكحيككك ّمعينككك ّف نككك ّسكككرعكنّمككككّ

ّينتشرّليغط ّأغة ّنواح ّالحيك ّاألخر .
لكك ّيسككتط ّالووجكككنّّإذامرحلككة البحكك  عكك  حلفككا :  -ه

كّيبحثكككنّعككنّمككنّيسكككعدنمكّحكك ّأحككدّالمشكككك ّبمفردنمكك
ذافكككك ّتحقيكككك ّذلكككككّمككككنّاألنكككك ّواألقكككككر ّواألصككككدقك  ّ ّوا 

اسكتمرّالنكوا ّلفتكر ّطويةك ّفك نّالقكي ّوالمعككييرّالتك ّتحكك ّ
تصب ّمهدد ّ ّوننكّقدّيةجيّأحدّاألطرا ّأوّبنك ّاألسر ّ

كالنمكككّلمكك  ّالفككراالّمككنّخككال ّالمصكككدرّاألخككر ّالبديةكك ّ
ألطفككككك ّأوّالمشكككككرك ّفكككك ّمثككك ّالتركيككككوّعةكككك ّاالنتمككككك ّبك
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األنشككككط ّاالجتمكعيكككك ّوالتركيككككوّعةكككك ّالنجككككك ّفكككك ّالعمكككك ّ
ّعة ّحسك ّاإلشبك ّالذيّيتحق ّداخ ّاألسر 

وتكككككونّعنككككدمكّيكككككونّلككككد ّ مرحلككككة إناككككا  الكككك واج: -و
الكككووجينّعةككك ّاألقككك ّالكككداف ّوالرغبككك ّفككك ّتحمككك ّمسكككؤولي ّ
القكككرارّالمتعةككك ّبكالنفصكككك ّف نككك ّتبكككدأّإجكككرا ا ّاالنفصكككك ّ

التككك ّتعنككك ّعكككد ّالتفكيكككرّفككك ّالعكككود ّمكككر ّأخكككر ّلةحيكككك ّّو
ّالووجي ّوننكّيةجيّأحدّالطرفينّأوّكةيهمكّلةقضك .

نسككتنتعّأنّالتفككككّاألسككريّالّيحككد ّبككينّليةكك ّوضكككحكنكّ
بككك ّيسكككتغر ّمكككد ّومنيككك ّمعينككك ّأيّنكككوّنتكككك ّمراحككك ّمكككنّ
الخالفكككك ّوالنواعكككك ّبكككينّالكككووجينّتكككودادّبشكككك ّتكككدريج ّ

جكوونكككّإذاّككنكك ّفكك ّمراحةهكككّاألولكك ّكمكككّالحظنكككّيمكككنّت
أيّبكإلمكككككككنّحةهككككككّأمككككككّإذاّتوايكككككد ّواسكككككتمر ّفتصكككككب ّ

األسككككككر ّثكككككك ّّرمعقككككككد ّوصككككككعب ّالحكككككك ّتككككككؤديّإلكككككك ّانهيككككككك
ّاالنفصك ّالنهكة .
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التفكااك  أنااوا  أمنااا  أشااكا  -ثالثاااا 
 األسري:

إنّلةتفكككككّاألسكككريّتصكككنيفك ّوأشككككك ّعديكككد ّمكككنّوجهككك ّ
ّبعر ّتةكّاألنمكط:نظرّعةمك ّاالجتمك ّسو ّنقو ّ

 :الجزئي األسري التفكك -أ

 والهجككر االنفصككك  حكككال  عككن النكككتع التفكككك ونككو

 غيكر ّاألسكري الحيكك  إلك  الووجككن يعكود حيك  المتقطك  

 أو بككلهجر آلخكر وقك  مكن مهكدد  حيكك  تبقك  أنهكك

ّ).االنفصك 
 :الكلي األسري التفكك -ب

 قت  أو تحكرواالن أوّالوفك ّالطال  عن النكتع التفكك ونو

ّ."كةيهمكّ أو الووجين أحد
النكككتعّعككنّحكككال ّنككوا ّمسككتمر ّبككينّ: التفكككك السف ككي -ج

أفرادّاألسر ّوبخكص ّبينّالوالدينّويق ّفي ّاحتكرا ّحقكو ّ
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اآلخككرينّومككنّثكك ّالّيشككعرّاألبنككك ّبكالنتمككك ّداخكك ّاألسككر ّ
ّعة ّالمخدرا ّوالكحو .ّواإلدمكن

الغيكككك ّالطويككك ّاألمكككدّالنككككتعّعكككنّ :التفككككك امجتمكككاعي -د
ألحكككدّالوالكككدينّوقكككدّيضكككك ّإلككك ّذلككككّغيكككك ّالعكككد ّفككك ّ
حككككككال ّتعكككككددّالووجكككككك .ويمكنّأنّيتضكككككمنّنجكككككرّأحكككككدّ
الككككككووجينّلببنككككككك ّبكنشككككككغكل ّبكلعمكككككك ّبحيكككككك ّالّيسككككككتطي ّ

انهيكككككرّالككككروابطّّإلكككك تككككربيته ّممكككككّيككككؤديّّعةكككك ّاإلشككككرا 
ّ.األسري 

األسككري األشكككاا الرسيسككية للتفكككك  Goodوقككد صككنف 
 ما يلي:ك

 ألحكد اإلرادي الرحيك  تكيثير تحك  األسكرة انحكلا1- 

 فك  و (الهجكرّ- الطكال – االنفصكك  طريك  عن الووجين

 االنشكغك  حجك  الكووجين أحكد يسكتخد  قكد األحيككن بعك 

 عكن بكلتككل  و المنكو  عكن ليبقك ّبعيكدا بكلعمك  الكثيكر

 . ممكن  فتر  ألطو  شريك 
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 التيثير عن النكتج ّالدور وفام تعريف في التغيرات -2ّ

 مكد  فك  تكؤثر قكد نكذه و الثقكفيك  بككلمتغيرا  المختةك 

 أو الصكور  إن إال الووجك  و بكينّالكوو  العالقكك  ونوعيك 

ّصكرا  فك  تككون المجكك  نكذا فك  وضكوحك األكثكر النتيجك 
 . الشبك  سن ف  يكونون الذين أبنكةه  م  اآلبك 

 لككن و واحكد سكقف تحكت فياكا األفكراد يعكي   سكرة3 - 

 اتصككالته ّككذلك و األدنك  الحكد فك  عالقككته  تككون

 حيك  مكن خكصك  و معكك عالقككته  فك  يفشكةون و بكبع 

ّ. بينه ّالعواط  بتبكد  االلتوا 
 خارجيكة  حكدا  بسب  العكةةي  األوم  تح  أن يمكنّ-4

 ألحكد الكداة  أو المؤقك االضكطراريّ الغيكك  مثك  ذلكك و

 ككوار  أيك  أو السكجن دخكو  أو المكو  بسكب  الكووجين

 . الفيضكن أو الحر ّمث  أخر 

الّ فشك  عكن تتسكب  التك  والذاتيكةّالداخليكة الككوار 5- 
 العقةيك ّأو النفسكي  األمكرا ّنتيجك  الكدور أدا  فك  إرادي

 االضكطرا  أو األسكر  أطفكك  ألحكد الشكديد التخةك  مثك 
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 الظكرو  و الكووجينّألحكد أو األطفكك  ألحكد العقةك 

والتكك ّمككنّالصككع ّ ) الخطيككر  و المومنكك  المرضككي 
ّعالجهك.

التفكاااك  وعوامااال أسااا ا  -رابعااااا 
 األسري:

توجدّعمةيك ّوعوام ّتجع ّالصرا ّمستمراّفك ّنطكك ّّّ
األسككر ّقككدّيككؤديّفكك ّالنهكيكك ّإلكك ّتفككككّاألسككر ّأوّانهيكككرّ
الكيكككنّالعكككةة ّوبككذلكّيرجكك ّالتفككككّاألسككريّإلكك ّأسككبك ّ

وتغيكرّمفهكو ّوعوام ّكثير ّخصوصكّم ّمواكب ّاألومك ّ
ّومنّنذهّالعوام :األسر ّعة ّوج ّالخصو ّ

 االقتصادية: العوامل -1

 انخفكك  إلك  عككد  ااقتصادي المستوى انخفاضيؤديّ

 االرتبككط الطفك ّبعكد  يشكعر بكلتككل  و األسكر  داخك  القكي 

 عكد  إلك  يكؤدي كمكك االنحكرا  إل  استهواة  فيسه  بكلقي 

 إشكبك  عكن لعجونكك أسكرت  نحكو لطفك اعنكدّ الكوال  وجكود
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 السةط ّالوالدي  عة  تمرده إل  يؤدي ممك المكدي  حكجكت 

 إلك  الكدخا انخفكاض يكؤدي قكد و النحرافك  ذلكك يمهكد و

 لةحصكو  فيعمك  األسكر  بمسكؤوليكت ّتجككه الطفك  إحسككا

يعرضك ّ ممكك سوي  غير بطريق  احتيكجكتهك لسد المك  عة 
 .لالنحرا ّويعر ّاألسر ّلالضطرا 

ّاألسككر إلكك ّعككد ّاسككتقرارّّالعقبككات ااقتصككاديةيّكمكككّتككؤد
تككؤديّإلكك ّتقككوي ّسككةط ّالككوو ّفالبطالككة ّوعككد ّتمكسكككهك

إذّأنّالنجككككك ّاالقتصكككككديّمككككنّأنكككك ّالرككككككةوّالتكككك ّتمككككن ّ
تقكوي ّنكذهّّإلك تكؤديّّوا  البطالكةّالمككن ّف ّالمجتمك 

عكد ّاالحتككرا ّالضكمن ّلةكوو ّمككنّّإلك ممككّتككؤديّّالسكةط 
الصكراعك ّبكينّالكووجينّنتيجك ّتوجيك ّّقب ّالووج ّوويككد 

غفكككك الةكككو ّالكككداة ّلةكككوو ّبكعتبككككرهّمسكككؤوالّعكككنّبطكلتككك ّ ّوا 
واالنفعكككال ّالحكككد ّوفكك ّبعكك ّّاألبنككك ّمككك وجككودهّونقككدهّأ

العككاّويصكب ّّإل الحكال ّتتحو ّالعالق ّبينّالووجينّ
 بتكوفير المطكلك  نكو الكوو  إنّ ّ.الكوو ّخكضكعكّلةووجك 

 األمككنّويجك  بكر نحكو بهك والسير   لبسّر الكريم  الحيك 
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 تككيمين اجكك  مككن المشككروع  الطككر  يةتككو  أن عةيكك 

المجتمعكك ّ مكن كثير ف  والبطالة الفقر أنّ  إالّ  احتيكجكتهك
 إلك  يكؤدي إذ األسكري  األومكك  فك  الرةيسك  السكب  يعكد

 وقكد األسكر  ألفكراد الفسكيولوجي  الحكجكك  إشكبك  عكد 

 السكةوكي  النحرافكك ا بعك  ممكرسك  إلك  يكدفعكنّاأل 

 أو تحمك  مكن نروبكك المخكدرا  أو الكحو  عة  ككإلدمكن

 القككنون يحر مهكك أعمكك  إل  الةجو  أو مواجه ّالمسؤولي  

 إلك  يكؤدي الفقكر أنّ  كمكك  بكلمخكدرا  المتكجر  أو ككلسرق 

 الحكجك  ضكو  فك  التسكو   مكواولته  أو التشكردّاألبنكك 

 نفسكهك األ  تجكد قكدّو مبككر   سكن فك  العمك  أو المكديك 

 األبنكك  ويبق  المنو  خكر  العم  أو إل ّالتسو  مضطر 

 عمةهكك يكؤدي وقكد مو جك   أو مكر   دون لةضكيك  عرضك 

 والبطكل  الفقر أن كمك الوو   م  والنوا  نشو ّالشقك  إل 

 وفك  المكتضك  المنككط  فك  العكي  إلك  األسكر  تضكطران

 وتضكككع  األمككرا  تسككب  صككحي  مسككككنّغيككر
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 بين والنوا  التوتر نشو  إل  يؤدي م كم األسر   تيكجك اح

ّ.والصغكر الكبكر بين وبخكص ّاألفراد
كمككككككّنكككككذكرّصكككككور ّأخكككككر ّلةمشككككككال ّاالقتصككككككدي ّونككككك ّ

كةهككّّاألسكر ممكّيهكددّمصكيرّّاألسرةضياع مصادر دخا 
ويككككنعكاّذلكككككّعةكككك ّالككككوو ّودورهّممكككككّيككككؤديّلخةكككك ّفكككك ّ

ككنككك ّالووجككك ّّإذاّاألسكككر تككمكك ّنكككذاّالكككدورّوقكككدّتتمكسككككّ
ّإلك ّاألسكر الّفقدّتضطرّّإذاّأمكّاألسر ّإعكل قكدر ّعة ّ

االستدان ّوالحيك ّف ّمسكتو ّاقتصككديّأدنك ّممككّيكنعكاّ
وبخكصككك ّعةككك ّّاألسكككر ّألفكككرادذلككككّعةككك ّالحكلككك ّالنفسكككي ّ

ّالوو ّ
يجعةهكككّعكككجو ّعككنّالوفككك ّبكلتوامهكككّخككروج المككر ة للعمككا: 

كونّالخالفك ّالووجي ّنتيجك ّنحوّالوو ّواألبنك ّوأحيكنكّت
ارتفككك ّدخكك ّالمككرأ ّعككنّدخكك ّالككوو ّّككك ّذلكككّيككؤديّإلكك ّ

 خككر  المكرأ  عمك  كمككّأنّتفكككّوانهيككرّوحكد ّاألسكر .

 أن الصكع  فمكن األمكوم  دورنك اختال  إل  يؤدي البي 

 وفك  ألبنكةهكك  ككي  الطبيعيك  بمسكؤوليتهك مكنّالقيكك  تكتمكن
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 حسكك  عةك  الخككر  فك  المكرأ  عمك  يككون ذاتك  الوقك 

   النفسك  النمكو مقومكك  مكن محرومكون أبنك نككّفنجكدن 
 قد لمك الووجي  بي  الستقرار تهديداًّ المرأ  عم  يؤدي كمك
ّ لةوو ّواألبنك . إنمك  من يكن 

 المككرأ  اسككتقال  إن :للمككر ة  ااقتصككادي ااسككتقلا

 كووج  لدورنكّوضو  عد  من يصحب  قد ومك االقتصكدي

 مك  تتعككر  حقوقكك تمككرا أن حكولك  إذا  وخكصك وككي 

 بكين يشكعرّالرجك  تجعك  األسكر   فك  األسكسكي  واجبكتهكك

 ومنك  األسكسكي   مقومكتهكك تفقكد بكدأ  قكد األسكري  الوحكد 

 طويةك  فتكر  اسكتمر  إذا التك  الخكال  نقككط بعك  تبكدأ

 يصكب  اآلخكر التجكنكك  الكووجين أحكد يتكيك  أن دون

ّمن  مفر ال أمرا النوا 
 :واألخلقية ااجتماعية العواما -2

 العالقكك ّو و االجتمكعيك  األسككلي  حكو  تتمرككو   

 التك  ككفك  التربويك  المحكور و المعتقدا  و والقي  األنمكط

ّ: أنمهك من و توجيههك يمكن
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 االجتمكعيك  التنشكة  عمةيك  فك  النظكر أوجك  اخكتال - 

ّ.لةصغكر
 النفسكي  وطالضكغ ويككد  و الكووجين بكين األدوار صكرا ّ-

 .الووجين ألحد

 أثكره و ألحكدنمك الووجيك  الخيكنك  و الخةقيك  االنحرافكك ّ-

ّ.كة  النس ّاألسري عة  ب  فراداأل عة 
 عكد  و القكي  و التقكليكد و العككدا  و الميكو  اخكتال - 

ّ .االجتمكعي  األخالقي ّو الضوابط وضو 
 بشككا اآلخكر علكى الك وجي   حكد شخصكية طغيكا ّ-أ

ّيعنك  ال فهكذا لةرجك  األسكر  سكيكد  أن مكن رغ فبك :ملمكو 
 و المكرأ  خضكو  فككر  عةك  تنطكوي السكيكد  نكذه أن

 التكيك  و االتفكك  و التفكن  يسود أن ينبغ  إذ استرقكقهك 

 أحد ينقكد أن يحد  فقد   بينهمك المتبكدل  العالقك ّجمي 

 منهمكك كك  يقك  أخكر  أحيكنكك و   اآلخكر إلك  الكووجين

   تمكسككهك وضكرور  األسر  بوحد  العكبئ غيرّالند موق 
 ّوتتعككّر   المتنكقضك  كلجوانك ب منهمكك كك  ويتمسكك
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 منذر  التوتر حكل  تشتد و   المعكمال  تتيو  و االتجكنك 

ّ." األسر  بنيكن بكنهيكر
 المرغوب  الصفك  مجموع  ون  :ااجتماعية القيم" -ب

 ينشيّومن    بينهمك متككمة  تكون ال قد الت  الووجين عند

 فككختال  التفككك  إلك  يضكف  قكد الكذي التكوتر و الصكرا 

 مكن لعدد مبكشرا سببك تعد السيكسي  أو مثال الديني  العقيد 

 يتكوفر لك  مكك األسكر  انحكال  إلك  تكؤدي أن يمككن التكوترا 

ّ  التكي  عة  إيجكبي  طكق  أحدنمك أو لةووجين
 فك  راخطيك دورا نكؤال  يةعك  قكد :واألقكارب األصدقا  -ج

ّالعالقكك  فك  تكدخةه  ويكؤدي العكةةيك   األمكور مجكر 
 نؤال  فتدخ  شدتهك  وويكد  التوتر حكل  نشي  إل  األسري 

 عقبكنكك  تحمكد ال نتككةع إلك  يكؤدي األسكري  الشكؤون فك 

 جميعك تنته  أنهك إل  الصدد نذا ف  اإلحصكةيك  وتشير

ّ . انهيكرنك وسرع  األسر  بتفكك
 بك  يتصك  ومكك الووجكك  تعكدد يكؤدي :ال وجكات تعكدد -د

ّعكد  مثك  األسكر  محكيط فك  التكوتر إلك  مشككال  مكن
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شكبك  الووجكك   معكمةك  فك  العدالك   األوالد بعك  وا 

 األسر بمطكل  الوفك  وعد  اآلخر  البع  دون بكلعط 

فتشككي ّّاألمككور ألتفكك  الووجككك  بككين الككداة  والشككقك ّ  
يعككككي ّالفوضكككك ّويشككككي ّاالضككككطرا ّفكككك ّحيككككك ّاألسككككر ّّو

 أن ينكذر إذ  األبنك ّف ّجوّيسودهّالشكجكرا ّوالنواعكك ّ

 فك  بهكك وينتهك  الووجكك  المتعكدد  األسكر  أمكور تسكتقي 

ّ) .المصير سو  و التفكك إل  األحيكن غكل 
 ويحتفظكون طكال   دون األووا  ينفص  قدّ :الاجر -ه

 وقد حيك ّمنفصة  يعيشون ولكنه  لةووا  الككذب  بكلصور 

 الكبع  يككون وقكد مؤقتك   االنفصكك  حككال  بعك  تكون

 عنكدمك بهكذهّالحقيقك  يعتر  قد نفس  والقكنون داة   اآلخر

 م  ويتف ّاالنفصك    القكنون  بكالنفصك  "الحك  يصدر

 رف  بسب  أو الطال  تبي  ال الت  الديني  االعتراضك 

 صكور أبسكط الطكال ّو عةك  موافقتك  وعكد  الكووجين أحكد

 ترتيك  دون البيك  األووا  بع  يترك عندمك تبدو الهجر

ّالمسؤوليك  من وغيرنك مكلي  موارد
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 الت  القكعد  تشك  األسر  "إن :األسرية المشكلت -  

 بكينّالكووجين والشكجكر النكوا  أن إال الفكرد إليهكك ينتمك 

 انعكككا مكن لك  لمكك بينهمكك االسكتقرار عكد  مكنّ  جكواًّ يخةك 

 نكوا ّوالشكجكرال يمثك  حيك  األسكر   أفكراد عةك  سكةب 

 إذ األسري  التفكك ف  رةيسيكًّ عكمالًّ الووجين بين المتركو
 مكن مكرأ  تجريّعة  الت  الخصوم  و النوا  حكال  أنّ 

 بكين ه  فكنالحظ شخصكيكته   عةك  بصكمتهك تتكرك األبنكك 

 بككلخو  المضكطر ّالمشكحون األسكر  جكو مكن يهربكون

 نعك البحك  ويحككولون االسكتقرار وعكد  والصكرا   والقةك 
 بكلعككدا  يكؤثرونّعةكيه  الكذين السكو  رفكك  نك  و بكدي 

 بكدال ند  عنكصر فيصبحون المنحرف   والسةوكيك السية 

 ألسكرته  سكعكد  ومصكدر بنكك  عنكصكر يكونكوا أن مكن

ّ ومجتمعه 
 الرةيسكي  العوامك  مكن يعكدّ  الطكال  إنّ  :الطكل  - 

 أفرادّاألسر  وتشت  وضيكعه  وتشريدن  األبنك  النحرا 

 أبككًّ وال أمككًّ يجكد وال الحيكك  عةك  عينيك  الطفك  يفكت  نكدمكفع
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 والتشكرد ّفضكال الضكيك  إلك  بك  سكيؤو  ذلكك فك نّ  يرعككه 

 عةك  األمهكك  لكد  والخكو  القةك  مشككعر تولكد عكن

 الكذي الحكد  نكو أبنكك ننّوالطكال  ومسكتقب  مسكتقبةهن

 صدم  يمث  ونو والمرأ  الرج  بين الووجي  العالق  ينه 

 كمكك والحنككن الحك  مشككعر مكن ويحكرمه  بوالدلك عكطفي 

 حك  بككلطال  ويقصكدّ .أيضكك لةكووجين صكدم  يمثك  ان ك 

 عقكد إنهك  عنهك ويترت  الووجين بين ككن  الت  العصم 

 كككن الكذي حك ّاالسكتمتك  فيكوو  وأحككمك   بآثككره الكووا 

 لك  ككنك  التك  القوامك  حك  الكوو  يمةكك وال الكووجين  بكين

 بغيكك  حتك  أو بككلطال  الكووجين صكك انف عةيهككّوانّ 

 لببنك  العكطف  الحرمكن إل  سيؤدي طوية  لفتر  أحدنمك

 بكلقة  وشعورن  لديه  االجتمكعي  القي  تكوين والفش ّف 

ّاإلعكالن ّ"وفك ّالنهكيك ّالطكال ّنكوّ بككآلخرين الثق  وعد 
الرسكككم ّعكككنّفشككك ّالحيكككك ّالووجيككك ّونكككوّأحكككدّالمشككككال ّ

ّ.األسر كيكنّّالخطير ّالت ّتهدد
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 السككليمة األسككرية التنشككسة فككي الوالككدي  فشككا -ت

 والتمكسكك االسكتقرار يسكوده األسكري المنككه :ألبنكاسام
 الشكعورّبككلعط  نكذا تنميك  عةك  القككدر  نك  فكألسكر 

كك بكلنمكك   تتكواله التك  ونك  والمحبك  والتضحي   يسككن  مم 
 عكن المسكؤول  نك  األسكر  النفسكي  الحيكك  اسكتقرار فك 
 والشكفق  كككلعط  لببنكك  الحكجكك ّالعكطفيك  بك إشك

 مكن وتحريكرن  البنكك  و األبنكك  بكين والعكد  والحك 
 أمكنه  يهكد د أن مكنّشكين  مكك وكك ّ  والقةك  المخككو 
 بهك  مرغكو  و محبوبكون بكينه  األبنكك  فيشكعر النفسك  

 كككن إذا إالّ  ذلكك ولنّيتحق  لبسر  اعتواو موض  وأنه 
ّلببنك  واالجتمكعي 

 األسكري المنككه فك  الحكجكك  نكذه إشكبك  يتعكذر فيمكك
ّعظك  يكدرك أن الوالكدين عةك  يجك  حيك  المضكطر 
 لبسكر  أنّ  مككك أبنك نمكك تجككه عةيهمكك المةقكك  المسكؤولي 

ّحيك  األسكري االنتمكك  إلك  الحكج  إشبك  ف  رةيسيكًّ راًّدّو
كك والتفككن   المحبك  يسكودنك  إشكبك  مكن تكتمكن لك  إذا أم 
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 لكديه  تولكد  األبنكك  لكد  األسكري االنتمكك  إلك  الحكجك 

 وعكن األسكر  وعكن الكذا  عكن بككالغترا  المشككعر
ّ.عكم  المجتم 
 العالقك  فتكور فك  تتمثك  : نفسكية و عاطفيكة عواما -3–

 التفككك أنكوا  مكنّأخطكر نكذا و الكووجين بكين العكطفيك 

 بجكنك  الطمينينك  و بكألمككن الشكعور عكد -. األسكري

ّاآلخر الطر 
 عنكد الووجيك  العكطفك  تفتقكر قكد :األسرية العواطف امانعد

 وقكدّتطكو  قكد فتكر  بعكد آلخكر أو لسكب  الكووجين أحكد

 والعطك  الحك  مكن خكليك  الووجي  الحيك  فتصب  تقصر 

ّالحيكك  طبيعك  مك  يسكتقي  ال الجفكك  ونكذا الظك   وثقيةك 
 الحك  فك  األسكسكي  مقومكتهكك مك  ويتعككر  األسكري 

 عككجال أ  آجكال إن وتؤدي والتودد  والتعكط  واإلخال 

 قكد وأحيكنكك. إنهكةهكك و الووجيك  لةعالقكك  حكد وضك ّإلك 

 االنفعككال  وتكيجع الوواجيك  العواطك  اشكتداد يككون

 حكلك  نشكي ّفك  مبكشكرا سكببك إليهكك ومك والغير  بهك المحيط 
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 عة  الرج  محكسب  ف  التدقي  ألن حدتهك  وويكد  التوتر

 الشكديدّوالخكو  نطكقهكك  وخككر  األسكر  داخك  تصكرفكت 

 حرككتك  ومالحقك  لةغيكر  مجكلسكت  أو اختالطك  مكن عةيك 

 شككبههكّمكك و األمور نذه ك  اتجكنكت   وتيوي  وسككنكت  

 الشكديدين والغيكر  فكلحك    الوواجيك  العالقكك  إلك  يسك  

 أمكورا يثيكران الووجك  أو الكوو  طكر  مكنّذلكك كككن سكوا 

 تعككر وظنكون لهك وجود ال نك وأّو شبهك  مجرد الواق  ف 

ّالووجي ّالحيك  صفو
 المسكتو  انخفكك  إن : ثقافيكة تعليميكة عوامكا -4

 إلك  يكؤديّاألسكر  داخك  القيمك  و التعةيمك  و الثقككف 

 فك  سكببك تككون فيهك مرغو  غير لقي  األطفك  امتصك 

 ينقةونهك ث  الحكلي  أسرن  ف  األسري ّالمشكال  من كثير

ّ. المستقبةي  ن أسّر إل  ذلك بعد
 ثقكفيك  أصكو  إلك  الكووا  أطكرا  ينتمك  عنكدمك ككذلك و

 القكي  و المعككييرّمكن لمجموعك  يخضكعكن و متبكينك 

 االخكتال  و التبككين نكذا فككن   المختةفك  االجتمكعيك 



 يةسوسيولوج دراسة –التفكك األسري وآثاره على المجتمع 

 الدكتور ميادة القاسم 

 

  2018دراسة سوسيولوجية /  28
 

 األسكر  داخك  التكوترا  و الصكراعك ّمكن لكثيكر يؤديككن

ّ".االتجكنك  و الثقكفك  لتبكين الواحد 
 ية:عواما دين -5
 شكرعا المعروفكة باألسك  والتمسكك االتك ام عكدم - 

ّ :جابال و 
 رأ المك اختيككرّعةك  أسكسكه  يقكو  األفكراد مكنرًاّكثيك إنّ 

 دورا تةعك  العكةة  وكذلك أموا   من تمةك مك أو لجمكلهك 

 أسكا إلك  تعكودّال األسكبك  نكذه ألن االختيككر فك  نكمكك

 الصككلح   المكرأ  اختيككر عنكد الفكرد عةك  يج  إذ شرعي  

 مكن خيكر مؤمنك وألمك ّّ " :العويكو كتكبك  فك  تعككل  يقكو 

 دليك  نكذا أنّ  حيك  ) 222 البقكر ( "أعجبكتك  ولكو مشكرك 

 المكرأ  مكنّالكووا  جك أ مكن والعقيكد  الكدين أسككا عةك 

 والجمكك  والحسك  المكك  مكن األخكر  المعكيير عن متخةيك

 يمكف أمك ثكبت ّو متين  أسا عة  األسر  تبن  أن أج  من

 الكوو  بكختيككر اإلسكال  فينصك    الكوو  بكختيككر يتعةك 
 " :وسة  عةي ّاهلل صة  الرسو  قك  حي  والخة   لةدين
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 تفعةكوا ال وأن فووجكوه وخةقك  دينك  ترضكون مكن أتككك  إذا
ّ "كبير وفسكد األر  ف  فتن  تكن
يعتبككرّنككذاّضككعف اميمككا  وتككرك الككدي  واألخككل :  -ب

لتك ّتكؤديّإلك ّحكدو ّمشككال ّالعكم ّمنّأن ّالعوامك ّا
ونواعكككككك ّداخككككك ّاألسكككككر ّممككككككّيكككككؤديّإلككككك ّحكككككدو ّتفكككككككّ
لةككروابطّاألسككري ّفكك ذاّككككنّاإليمكككنّضككعيفكّلككد ّالككووجينّ
أوّأحكككدنمكّفكلنتيجككك ّتككككونّالوقككككو ّالسكككه ّوالمتككككررّفكككك ّ
الخطكيكّواآلثك ّالت ّتسكب ّمشككال ّالّحصكرّلهككّداخك ّ

الّمثيككك ّلككك ّّاألسكككر ّفضكككعي ّاإليمككككنّيفقكككداّحككككجواّوقكةيكككك
عنككككدّمواجهتككككك ّلمشككككككال ّالحيككككك ّالمعكصكككككر ّحيككككك ّيقكككككو ّ
اإليمكككنّالقككويّبكككهللّومالومكك ّالطكعككك ّعةكك ّنككديّرسككو ّ
اهللّصكك ّاهللّعةيكك ّوسككة ّبحفككظّالعبككدّوتسككديدّخطكككهّنحككوّ

ّّّ.الخيرّوالصوا ّف ّأمورّدنيكهّوآخرت 
 ثورة ااتصاات الحديثة: -6

يك ّثقكفيككككك ّكّالعربككككك ّاليكككككو ّيعككككككن ّمكككككنّتحكككككدإنّمجتمعنككككك
واجتمكعيككككككككك ّواقتصككككككككككدي ّوسيكسكككككككككي ّأفروتهككككككككككّالتغيكككككككككرا ّ
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االقتصككككككدي ّوالثقكفيككككك ّوالتكنولوجيككككك ّّالتككككك ّلحقككككك ّبكيككككككنّ
ووظككككة ّالمؤسسكككك ّاالجتمكعيككك ّككألسكككر ّوالمدرسككك ّممككككّ
لحككككك ّبهككككككّمكككككنّتغيكككككرا ّأصككككككب ّعمككككك ّالقكككككي ّوالمعككككككييرّ

 ّوبمواكبككككككككككك ّالتطكككككككككككورّوعككككككككككككل ّاالنترنككككككككككك ّّاالجتمكعيككككككككككك 
ّواألجهكككو التككك ّغكككو ّالبيكككو ّعبكككرّالهواتككك ّوالتكنولوجيككككّ

ّاألعمكككرالحديثكك ّالذكيكك ّوأصككبح ّتطبيقكتهكككّمتكحكك ّلككك ّ
ّ ّ.ّومنّتداعيك ّذلكّضع ّالرقكب ّاألسري 

وفككك ّالسكككنوا ّالخمكككاّاألخيكككر ّقكككك ّعكككددّمكككنّالبككككحثينّ"ّ
بدراسكككك ّعةكك ّمسكككتخدم ّاالنترنكك ّكككككنّمكككنّّاألميككركيين

ّاألسككر بككينّأفككرادّّاألسككريابككروّنتكةجهكككّتنكككق ّالتواصكك ّ
وتضكككك  ّشكككعورّالفكككردّبكلمسككككند ّاالجتمكعيككك ّمكككنّجكنككك ّ
المقكككككربينّلككككك ّوتنككككككق ّالمؤشكككككرا ّالدالككككك ّعةككككك ّالتوافككككك ّ
النفسكك ّوالصككح ّالنفسككي ّوينككتعّعككنّذلكككّخالفككك ّداخكك ّ

بعكككككك ّأفرادنكككككككّفكككككك ّّإسككككككرا التكككككك ّتعكككككككن ّمككككككنّّاألسككككككر
ّ.استخدامهكّشبك ّاالنترن "

 :آثار التفكك األسري -خامساا 
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التفكككككّاألسكككر ّمكككنّاخطكككرّاألمكككرا ّاالجتمكعيككك ّّإنّّّ
التكك ّتعصكك ّبكككلمجتم ّوتككؤثرّفكك ّتنميتكك ّوتحقيكك ّأندافكك ّ

فكككالّبكككدّمكككنّ.تفكيككككّالمجتمككك ّونالكككك ّإلككك بككك ّقكككدّيكككؤديّ
ّأن ّآثكرهّ:ّإل ّاإلشكر 

 على الطفا:  األسريآثار التفكك 
 النهيككر نتيجك  داخةيك  صكراعك  الطفك  لكد  تنشكيّ-

ّ تجككه عدوانيك  دوافك  الطفك  نكذا حمك في األسكري  الحيكك 
 .المجتم  أفراد وبكق  األبوين

 األسكر  مقكر مكن الطفك  ينتقك  الحككال  مكن كثيكر فك ّ-
 بكذلك فيواجك  أمك  أو أبيك  مك  غريبكك ليعكي  المتفككك 
 األ   ووج  أو األ  وو  م  التكي  ف  كبير  صعوبك 

 وبكينّوالديك  بكين مقكرنكك  عكد   بعقكد الطفك  يقكو  وقكد
كك الجكدد الوالكدين  نفسك  اضكطرا  حكلك  فك  يجعةك  مم 
ّ. مستمر

 يتكيك  أن الجديكد الوض  لهذا وفقك الطف  عة  يتحت ّ-
ّاالقتصكككدي  النككواح  فكك  مختةفكك  منوليكك  بيةككك  مكك 
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كك الثقككف  والمسكتو  واالجتمكعيك   شخصكي  عةك  يكؤثر مم 
 غيكرّمهكووو  شخصكي  منهكك فيخةك  كبيكر  بدرجك  الطفك 
 .جح ومتيّر مستقر 

 فك  الكداة  التفكيكر عك   تمكمكك ككآلبكك  الطفك  يتحمك ّ-
ّ .االنفصك  مشكة 

 المتفككك  أسكرت  بكين مسكتم ر  مقكرنكك  الطفك  يعقكدّ-
كك األطفكك  كبككق  يعيشكهك التك  األسكري  والحيكك  لكد مم   يو 
 تجكه عدوانيك اتجكنك يكسب  قد أو بكإلحبكط  الشعور لدي 

 .سةيم ال األسر أطفك  وبكألخ  الجمي 

 إدراكك  عكد  نتيجك  والقةك لالضكطرا ّ الطفك  يتعكر ّ-
 أسكبك  أو الوالكدين بكينّالصكرا ورا ّ الككمنك  لبنكدا 
 الهجكو  شكن فك  -الوالكدين قبك  مكن-اسكتخدام  محكولك 
 النصكر لتحقيك ّككيدا  واسكتخدام  الكبع  بعضكهك عةك 
ّ. اآلخر الطر  عة 
 إلك  الطفولك  مرحةك  فك  االضكطرا  نكذا يكؤديّ-

 لةمجتمك  فيبكرو لةطفك  والعقة  االنفعكل  النمو طرا اض
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 المجتمك  عةك  بكلضكرر يعكود مهكووو  بشخصكي  فكرد 
ّ."بيكمة 

خيبكككككك ّأمكككككك ّالطفكككككك ّفكككككك ّمصككككككدرّالسككككككةط ّونككككككوّاأل ّّ-
ومظهرّالعطك ّونك ّاأل ّيدفعك ّإلك ّاالنتمكك ّالعصككبك ّ
التكك ّيجككدّبينهكككّاإلشككبك ّالعكككطف ّالككذيّيفقككدهّفكك ّأسككرت ّ

صكككك ّفكككك ّفتككككر ّالمرانقكككك ّإلكككك ّحكككككال ّونككككذاّيعرضكككك ّوخك
خطيككر ّمكككنّاالنحكككال ّالخةقككك ّبسكككب ّانتكككواوّالمثككك ّالعةيككككّ

ّوالقي ّاألخالقي ّف ّمحيطّأسرت .
يتولككدّلككد ّالطفكك ّشككعورّبكككلقة ّوالحيككر ّوالحرمكككنّمككنّّ-

ويتعككككذرّعةيكككك ّإقكمكككك ّعالقكككك ّّاألسككككر جككككرا ّالضككككغوطّفكككك ّ
 ّعكطفيككك ّمككك ّوالديككك ّوبكلتككككل ّيتعكككذرّعةيككك ّإقكمككك ّعالقكككك

 اجتمكعي ّم ّالغيرّمنّأفرادّالمجتم .

 :المجتمع قيم وثقافة على التفكك آثار -
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التفككّاألسر ّمكنّاخطكرّاألمكرا ّاالجتمكعيك ّالتك ّّإن
تعص ّبكلمجتم ّوتؤثرّف ّتنميت ّوتحقي ّأندافك ّبك ّقكدّ

ّ.تفكيكّالمجتم ّونالك ّإل يؤديّ
 التك  القكي  مكن كثيكر فك  اخكتالال األسكري التفككك يسكب 

 أفكراده  وسكةوكيك  أذنككن فك  لترسكيخهك المجتمك  سكع ي
 مكن وغيرنكك   والمسككمح  والتكراح ّوالتعككون التكرابط مثك 
ّ.المجتم ّواستمراره تمكسك ف  المهم  اإليجكبي  القي 

"إنّالتمكسككككّاألسكككريّمطةككك ّمهككك ّلةحفككككظّعةككك ّتمكسككككّ
عةككك ّالقكككي ّالسكككةيم ّولهكككذاّفككككنّالتفكككككّّواإلبقكككك المجتمككك ّ
لرسكككلتهكّالمجتمعيكك ّويسككه ّّاألسككر و ّتحقيكك ّيعككّاألسككري

مفوضكككك ّلنقكككك ّّواألسككككر فكككك ّتصككككد ّوحككككد ّوقككككو ّالمجتمكككك ّ
فكك ّّاألسككر الككن  ّوتبككروّخطككور ّدورّّإلكك ثقكفكك ّالمجتمكك ّ

التنشكككة ّاالجتمكعيككك ّيعككككاّذلككككّمكككد ّتكككيثيرّالمشككككال ّ
ّعة ّالمجتم ."ّاألسري 

 آثار التفكك على ال وجي :
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نّالتكك ّتكؤديّإلكك ّاضككطرا ّانتشككرّالنواعككك ّبكينّالككووجي
بينهمكّوالتعكس ّالووجي ّممكّيهددّاسكتقرارّالجكوّالعالقك ّ

األسككككريّوالصككككح ّالنفسككككي ّلككككك ّفككككردّمككككنّأفككككرادّالمجتمكككك ّ
وعكد ّوضككو ّدورّككك ّواحككدّمكنه ّوتفككككّشككبك ّالعالقككك ّ
ممككككّيكككؤديّإلككك ّشكككعورّالكككووجينّبخيبككك ّاألمككك ّواإلحبككككطّ

 والغض ّوالفش .
 :نحرافاا  نشر على التفكك آثار

 تهيةك  إلك  األحيككن بعك  فك  األسكري التفككك يكؤدي
 األسكر ّتتفككك فعنكدمك   األسكر  أفكراد النحكرا  الظكرو 
 بعكد  أفرادنكك لكد  شكعور ذلكك عكن ينكتع شمةهك  ويتشت 
 عةك  الفكرد لكد  القكدر  وضكع  االجتمككع   األمككن
 الطكر  أيسكر عكن لةبحك  وتحولك ّالمشككال   مواجهك 
 الوسكية  لشكرعي  النظكر دون رادالمك لتحقيك  وأسكرعهك

 لضكميرا وبكذلكّيغيك  . لةهكد  الوصو  ف  المستخدم 
 االجتمكعيك  والكنظ  بكلمعككيير االلتكوا يكؤديّإلك ّعكد ّّو
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 المقبولك  الطكر  نحكو األفكراد سكةوك توجك  التك  السككةد 
ّ.مشروع ّبصور  األندا  لتحقي 

حلاااو  ومقتحاااا  حاااو   -سادسااااا 
 مشكلة التفكك األسري:

لتفكككككّاألسكككريّيتكككركّكثيكككًراّمكككنّاآلثككككرّالسكككةبي ّعةككك ّإنّا
 يتطة الفردّوالعكةة ّبشك ّخك  ّوالمجتم ّبشك ّعك  ّ

 الجهكود وتضككفر التكدخ  المجتمك  مكونكك  جميك  مكن
 التصكد  أشككك  كك  مكن األسكر إنقككذ أجك  مكن والتعككون

 االسكتقرار عكد  مكن المجتمك  وحفكظ والتفكككّوالضكيك 
نذكرّبع ّالحةو ّوالمقترحكك ّّ.والعدوان والعن  واألمن

 ف ّنذاّالموضو :
واجكككك ّعةكككك ّككككك ّفككككردّفكككك ّاألسككككر ّأنّيحكككككفظّعةيهكككككّّّ-

ويرعكك ّحقوقهكككّويتككوخ ّتحقيكك ّالسككعكد ّلهككك ّويبتعككدّعككنّ
ككك ّمككككّيهكككدمهك ّأوّيسككك  ّإليهكككّويسكككع ّلةمحكفظككك ّعةككك ّ

الووجكك ّأنّتقككو ّبكلكككدورّّكيكنهكككّوتككوفيرّاألمككنّلهككك ّفعةكك 
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وجهككك ّوعةكك ّالككوو ّأنّيقككو ّبكلككدورّالمطةككو ّمنهكككّأمككك ّّو
ّالمطةو ّمن ّأمك ّووجت .

السع ّإل ّح ّالمشككال ّعكنّطريك ّالتفككن ّوالحكوارّّ-
بكككينّالكككوو ّوالووجككك ّأوّالوالكككدينّواألبنكككك  ّواالبتعككككدّعكككنّ
العنكك ّألنكك ّالّيعكككلعّالمشكككك ّبكك ّعةكك ّالعكككاّيويككدّمككنّ

ّحجمهك.
لمجتمك ّف ّنفكواّأفكرادّا لبسر  الحقيق  المعن  غراّ-

ّوالشبك ّلتفكديّالكثيرّمنّالمشكال ّوالعقبك ّاألسري 
أنّيكككككككونّلببنككككككك ّدورّفعككككككك ّفكككككك ّتككككككداركّالعواقكككككك ّّّ-

الوخيمككك ّلهكككذاّالتفكككككّفيجكككدرّبكلشكككبك ّأنّيتواجكككدّبشكككك ّ
ّمتواونّم ّأسرت 

ضكككرور ّتكككرابطّالعالقككك ّبكككينّاأل ّواأل .ّحككك ّالمشككككك ّّ-
ّ.ّّالت ّتحد ّبينّالووجينّبعيدًاّعنّاألطفك 

االسككككتمك ّإلكككك ّاألبنككككك ّوالتحككككد ّمعهكككك ّفكككك ّمشككككككةه ّّ-
ّوخصوصيكته  ّوذلكّإليجكدّالحةو ّلهك.
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تحفيكككككوّاألبنكككككك ّعةككككك ّأنّيكونكككككواّقكككككدو ّحسكككككن .ّتعةكككككي ّّ-ّ
األبنكككك ّأنميككك ّاألسكككر  ّوأنميككك ّالتعككككونّوالتعككككط ّفيهكككك.ّ
محكسكككككب ّاألبنكككككك ّعنكككككدّحكككككدو ّخطكككككي ّمككككك ّاالبتعككككككدّعكككككنّ

ّالضر .
ك ّبضكككككرور ّاختيككككككرّاألصكككككدقك ّتوجيككككك ّونصككككك ّاألبنكككككّ-ّ

الصكككككككلحين ّواالبتعكككككككدّعككككككنّاألصككككككدقك ّالسككككككيةين.ّتعةككككككي ّ
األبنككككككك ّضككككككرور ّصككككككة ّالككككككرح .ّغككككككراّاإليمكككككككنّوالقككككككي ّ
األخالقيكك ّفكك ّنفككواّاألبنككك .ّتعةككي ّاألبنككك ّعةكك ّضككرور ّ

ّالتمسكّبكلعكدا ّالحميد .ّ
االبتعككككككدّعكككككنّاسكككككتخدا ّالعنكككككك ّوالتسكككككةطّعنكككككدّتربيكككككك ّّ-

يككؤثرّعةكك ّنفسككيته .ّعككد ّتككدلي ّاألبنككك ّّاألبنككك  ّألنّذلككك
ّواةكككككد ّبككككك ّيجككككك ّ كيفيككككك ّاالعتمككككككدّعةككككك ّّتعةكككككيمه بشكككككك د

ّأنفسه .
-ّّ تعةككي ّاألبنككك ّعةكك ّضككرور ّاسككتخدا ّالتكنولوجيكككّبشككك د

ّ.ّواآلدا صحي  ّواالبتعكدّعنّالموادّالمخة ّلبخال ّ
ّ


